
 

Kommitténs förslag om nytt överskottsmål, 
skuldankare och förstärkt uppföljning 
Det finanspolitiska ramverket med dess breda parlamentariska stöd har varit 

till stor nytta för Sverige och den svenska ekonomins utveckling. En bred 

majoritet i den parlamentariska kommittén är nu överens om några 

förändringar i ramverket. Förslagen kommer att presenteras i sin helhet 

senast den 1 oktober 2016. 

Ett skuldankare på 35 procent av BNP för Maastrichtskulden införs 

Den offentliga skuldsättningen är det centrala måttet på finanspolitikens 

hållbarhet. För att ge den en mer framträdande roll i ramverket införs ett 

skuldankare i form av en önskvärd nivå på Maastrichtskulden om 35 

procent av BNP på medellång sikt. Därmed tydliggörs att skuldnivån bör 

fortsätta att falla trendmässigt från nuvarande nivå. 

Principen om ett överskottsmål i det offentliga sparandet ligger fast men 
målet ska uppgå till en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel 
från 2019 

Den nya nivån på överskottsmålet är långsiktigt hållbar, konsistent med 

en fortsatt förstärkning av den offentliga sektorns finansiella ställning i 

linje med skuldankaret, och ger utrymme för att möta allvarliga 

konjunkturnedgångar med en aktiv finanspolitik.  

Överskottsmålet och skuldankaret ses över varannan mandatperiod i 

syfte att bedöma om gällande nivåer fortfarande understödjer de 

övergripande målen för finanspolitiken.  

Uppföljningen av överskottsmålet skärps 

Uppföljningen av överskottsmålet skärps genom att målavvikelse 

definieras utifrån det aktuella strukturella sparandet och genom att 

innebörden av återgång till målet tydliggörs. Finanspolitiska rådet får en 

mer uttalad roll i uppföljningen av överskottsmålet. 

Hantering av vissa förslag med budgetpåverkan i riksdagens budgetprocess 

Kommittén lägger fram principer för hur bland annat lagförslag med 

budgetpåverkan ska hanteras i riksdagens budgetprocess. Principerna 

överensstämmer med vad som tidigare presenterats av 

Budgetprocesskommittén, men där man inte uppnådde bred politisk 
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enighet. Ett arbete inleds också för att genom lagstiftning reglera denna 

fråga. 

Kommitténs ledamöter 

I kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella 

sparande ingår följande personer: Koncernchef och vd för Folksam Jens 

Henriksson (ordförande), riksdagsledamöterna Susanne Eberstein (S), 

Janine Alm Ericson (MP), Jakob Forssmed (KD), Jörgen Hellman (S), 

Ulf Kristersson (M), Emil Källström (C), Fredrik Olovsson (S), Oscar 

Sjöstedt (SD), Maria Malmer Stenergard (M) och Erik Ullenhag (L) samt 

tidigare riksdagsledamoten Ingrid Burman (V). 

  


